
 

 
 

 

SmartDose er umhverfisvæn og hagkvæm nýjung frá Diversey. Helstu kostir við 
hreinsiefnin eru eftirfarandi: 

 

Engin þörf á sérstökum skömmtunarbúnaði 

Skömmtunarstöngin á brúsanum tryggir rétt magn hreinsiefna í hvert skipti 

Ekkert óþarfa bruðl  aukin hagkvæmni 

Efnismikil hreinsiefni sem duga lengi  

Hver brúsi dugar í ótal áfyllingar (sjá baksíðu) 

Færri umbúðir  betra fyrir umhverfið! 

Umhverfisvottuð hreinsiefni fyrir flest þrif 

Sani Cid (fyrir salerni), Sprint 200 (alhliða hreinsun) og  

Jontec 300 (fyrir gólfþrif) eru öll með Evrópublóminu og Svaninum 

Auðvelt að skammta í úðabrúsa eða fötur 

Brúsarnir eru með myndrænum leiðbeiningum á tappanum sem auðvelt er að fylgja: 

 

1 2 3 4 

    
 Tegund íláts valið með 
því að snúa tappanum 

Tappinn togaður  
upp eins og hægt er 

Ílátið fyllt upp  
með köldu vatni 

Tappanum þrýst niður og 
efnið látið renna í ílátið 

 

  

Sjá lista yfir SmartDose efnin á baksíðu  

 



 

 
 

 

 

Suma SmartDose D10 

1072141 

Stærð: 1,4 ltr 

 

 

Sótthreinsandi hreinsiefni til daglegra nota fyrir eldhús og mötuneyti. Hefur mjög góða 
hreinsi- og sótthreinsivirkni. Má fara á flest yfirborð þ.m.t. ál.  

Hver flaska dugar í 140 áfyllingar (750 ml úðabrúsi) eða 20 áfyllingar (5 ltr fata). 

 

Suma SmartDose D2.3 

1072151 

Stærð: 1,4 ltr 

 

 

Alhliða hreinsiefni til daglegra nota fyrir eldhús og mötuneyti. Ætlað fyrir öll þrif, hentar fyrir 
gólf, borð, veggi, áhöld, uppvask, gler og spegla. 

Hver flaska dugar í 350 áfyllingar (750 ml úðabrúsi) eða 56 áfyllingar (5 ltr fata). 

 

Sani Cid Pur-Eco SmartDose 

1676091G 

Stærð: 1,4 ltr 
      

Salernishreinsir með svansvottun til daglegrar notkunar á baðherbergjum. Hindrar 
uppbyggingu á steinefnaútfellingum. 

Hver flaska dugar í 280 áfyllingar (500 ml úðabrúsi) eða 100 áfyllingar (5 ltr fata). 

 

Sprint 200 PUR SmartDose 

1676121G 

Stærð: 1,4 ltr  
      

Alhliða yfirborðshreinsir með svansvottun á allar gerðir yfirborða sem þola vatn. 
Einnig hentugt á gler og spegla. 

Hver flaska dugar í 280 áfyllingar (500 ml úðabrúsi) eða 100 áfyllingar (5 ltr fata). 

 

Jontec 300 PUR SmartDose 

1676161G 

Stærð: 1,4 ltr 
      

Lágfreyðandi gólfsápa til notkunar á allar gerðir gólfefna sem þola vatn. Hentar vel fyrir 
gólfþvottavélar. 

Hver flaska dugar í 140 áfyllingar (5 ltr fata). 

 

Oxivir Plus SmartDose 

1656021 

Stærð: 1,4 ltr 

Sjá nánar um vottanir  
og viðurkenningar á 

heimasíðu Tandurs 

Oxivir Plus er eitt öflugasta og umhverfisvænasta sótthreinsiefnið á markaðnum. Vinnur á 
bakteríum, vírus, sporum, ger-og myglusvepp. Oxivir Plus hefur einnig hreinsieiginleika og 
má nota á flestar gerðir yfirborða sem þola vatn (einnig tau). 

Hver flaska dugar í 78 áfyllingar (500 ml úðabrúsi) eða 39 áfyllingar (5 ltr fata). 

 


